
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 0811060

Виплата держ. соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейого типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші 

ходять за дитиною"

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

0

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України " Про Державний бюджет України на 2013 рік", ст 7 Закон 

України " Про держ. допомогу сім'ям з дітьми від 21.11.1992 № 2811-XII, Постанова КМУ " Про затвердження Положення про прийомну сім. від 27.04.2002 р. №565, Постанова КМУ 

"Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківького  піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейого типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" від 31.01.2007р. за 

№81, рішення міської ради від 31.07.2018 №01/57-18.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання

тис. гривень

3 813230

Виплата держ. соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейого типу та прийомних 

сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 220,30 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 220,30 тис.гривень та спеціального фонду-

1 0800000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

наказ
Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

2. 0810000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

(КПКВК МБ)

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

(найменування відповідального виконавця)



0,00

Виплата соціальної допомоги на дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклуання, у 

дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сімях, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

220,30

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

2 0813230

КПКВК

1

Виплата соціальної допомоги на дітей сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклуання, у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сімях, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках

1

0,00 220,300813230

220,30

Виплата соціальної допомоги на дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклуання, у 

дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сімях, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках

220,30 0,00

Усього 220,30

0,00Усього

спеціальний фонд

(тис.грн.)

2 5

загальний фондКПКВК

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

1

Виплата соціальної допомоги на дітей сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклуання, у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сімях, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках

220,30

разом

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

0813230

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 652 4

43

43

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

(тис.грн.)

7651

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань



кількість прийомних сімей од. звітність установи 1

середні витрати на одну сім'ю тис.грн

Ефективності

Розрахунок

220,30

Продукту

Закон про держбюджет
220,30

обсяг фінансових ресурсів тис.грн

кількість вихованців у прийомних сім'ях од. звітність установи 4

Затрати

(тис.грн.)

541

спеціальний 

фонд

2 3

разом

Начальник фінансового відділу Петровська О.І.

ПОГОДЖЕНО:

КПКВК

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

0,000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради Коцур С.Б.

3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Усього

спеціальний 

фонд

7

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

6

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3

1312

0,00

загальний 

фонд
разом

98

Код

(підпис)

План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

(ініціали і прізвище)

загальний 

фонд

1110

(підпис) (ініціали і прізвище)

звітність установи 1кількість прийомних батьків од.


